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Nyhedsbrev           December 2009 
 
Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. 
 
Dette er foreningens første elektroniske nyhedsbrev. Vi vil heri orientere om bestyrelsens 
arbejde, som det er kommet til udtryk, siden generalforsamlingen i april 2009. Nyhedsbrevet 
vil herefter udkomme ca. hver anden måned, eller ved behov. 
 
På generalforsamlingen blev følgende valgt ind i bestyrelsen: 
 
Gitte Strandgaard 
Formand og presseansvarlig 
 
Niels Kristian Ulsø Kristensen 
Næstformand 
 
Marianne Kasten 
Kasserer 
 
Bente Schou Sørensen 
Eventmanager 
 
Henning Wagner 
 
 
Bestyrelsen har prioriteret forskellige indsatsområder, i forhold til foreningens formål og 
visioner. 
 

• Videns- og erfaringsdeling 
Bestyrelsen har deltaget ved konferencer, dialog- og debatmøder. Blandt andet: 
Arbejdstilsynet, Dansk Industri, fagforeninger, uddeling af Senior Praksisprisen – 
anerkendende kommunikation, og den svære samtale. 
Her igennem er der etableret netværk og samarbejde. 
 

• Hotline. Støtte, råd og vejledning 
Foreningens hotline bliver mere og mere brugt. Ligeledes er der mange henvendelser 
til Gitte, via hendes mobil. Ved den første kontakt bruges der meget tid på at lytte, og 
få afdækket problemstillinger, hele vejen rundt – Fysisk, psykisk, socialt og økonomisk. 
Der aftales konkret, hvordan der tages fat om problemerne. Herefter opfølgende 
samtaler. 
Der har fra flere side været ønske om, og behov for personlige samtaler i en direkte 
dialog, og deltagelse som bisidder. Dette er efterkommet, så vidt det har været 
muligt. 
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HOTLINE 6080 6898 - HVER ONSDAG FRA 19 til 21. 
Hotline er åben for alle. Mobberamte, vidner til mobning, mobberer, ledere, chefer, 
sikkerheds- og tillidsrepræsentanter og andre, der har ønske og behov for en gratis 
og anonym samtale. 
I forlængelse heraf gøres opmærksom på, at uden for telefontiden kan der rettes 
henvendelse til bestyrelsen. 
 

• Fonde og sponsorater 
Foreningen er en frivillig socialarbejdende forening. Derfor er vi afhængige af 
fondsmidler og sponsorater. Vi har ansøgt en del, og har fået nogle gode 
tilbagemeldinger. Disse kan ses på foreningens hjemmeside. Skulle du komme i tanke 
om fonde eller sponsorer, der kunne være interesserede i at støtte op om foreninges 
arbejde, hører vi gerne fra dig. 
Vi arbejder lige nu på at få udarbejdet et budget, der skal rumme muligheden for at 
foreningen kan etablere sig med kontorhold, og lønning af enkelte ansatte. 
 

• Samarbejde med studerende fra forskellige studieretninger 
Bestyrelsen får mange henvendelser fra studerende. Der er tale om journalist, 
psykolog, pædagog og socialrådgiver. Ligeledes skoleklasser, der beskæftiger sig med 
emnet mobning. 
Vi har været deltagende, ved at fortælle vores historier med oplevelser af mobning på 
arbejdspladsen, og de konsekvenser det har haft for os. Ligeledes deltagende med 
oplysninger om foreningens arbejde, formål og visioner, og vores bud på forebyggelse 
og håndtering. 
 

• Pressen om voksenmobning 
I årets løb har der fra pressens side været bevågenhed på området. Det gælder det 
psykiske arbejdsmiljø i al almindelighed, og voksenmobning i særdeleshed. Bestyrelsen 
har også her været deltagende med personlige historier, og oplysninger om foreninges 
arbejde, formål og visioner. Samt konkret bud på forebyggelse og håndtering. 
 
Seneste deltagelse er i Magasinet Arbejdsmiljø, fra Videncenter for Arbejdsmiljø, 
Magasinet Penge på DR1 og TV 2 Østjylland: Tema om chikane og mobning, 
Middagsmagasinet og programmet Ud Med Sproget. 
 
Du kan ved interesse se artikler og tv indslag at klik her
 
Ugebladet Hendes Verden skriver på en artikel om voksenmobning. Foreningen er 
deltagende med en personlig historie fra et medlem, og ligeledes oplysninger om 
bestyrelsens arbejde. Det forventes at udkomme i foråret 2010. 

 
• Århus Festuge 

Foreningen har etableret en tradition, ved deltagelse i Århus Festuge med en Event. Vi 
cruiser gennem Århus by, hvor vi kommer i direkte dialog med forskellige mennesker. 

http://www.voksenmobningnejtak.dk/
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Vi har materiale med og får udbredt kendskab til voksenmobning. Ligeledes formidling 
af handlemuligheder i forhold til forebyggelse og håndtering. 

 
• Møde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg 

Den 22 januar 2010 har bestyrelsen et møde med beskæftigelsesminister Inger 
Støjberg. Vi har til mødet lavet en dagsorden, indeholdende en Anti – Mobbepakke. 
Konkret bud på politisk handling, og bestyrelsens tilbud med hensyn til at løfte 
opgaven. 
 

• Igangværende projekter 
Bestyrelsen har haft mange indsatsområder i årets løb, og der er mange konkrete 
tiltag i gang. Der arbejdes nu på at få lagt sidste hånd på en pjece, stilet til 
mobberamte. Med oplysninger om voksenmobning, og mulighed for at få hjælp og 
støtte gennem foreningen. Pjecen er tiltænkt at skulle være synlig i det offentlige 
rum, for eksempel hos privat praktiserende læger, hospitaler, psykologer, apoteker, 
biblioteker med videre.  
Derud over har bestyrelsen følgende tiltag i gang: 
 
Etablering af en ringeven ordning. To og to støtter hinanden med vidensdeling, 
opbakning og eventuelt direkte samvær. 
Udarbejdelse af 10 råd til alle vores målgrupper. 
Etablering af et bibliotek på foreningens hjemmeside. Indeholdende personlige 
historier fra foreningens medlemmer, med deres oplevelser af mobning på 
arbejdspladsen, og de konsekvenser det har haft for dem. 
Netværks skabende initiativer, for videns- og erfaringsdeling. 

 
 
Bestyrelsen ønsker jer alle en glædelig jul, og et godt nytår. 
 
Bedste hilsner 
 
Gitte Strandgaard 
Formand. 
www.voksenmobningnejtak.dk  
 
Skulle du have kommentarer eller spørgsmål til dette nyhedsbrev, er du velkommen til at 
rette henvendelse til Gitte Strandgaard gs@voksenmobningnejtak.dk  

http://www.voksenmobningnejtak.dk/
mailto:gs@voksenmobningnejtak.dk

